Jezus, de gekruisigde

Schriftlezing: Johannes 19:16b-24
‘Jezus uit Nazaret, koning van de Joden.’ Zo staat het er in het
Hebreeuws, in het Latijn en in het Grieks. Op een houten bordje.
Het is het opschrift dat Pilatus heeft laten aanbrengen op het
middelste kruis op Golgota. Dat is men zo gewoon in die tijd. Het
bordje (titulus in het latijn) met daarop de reden van de
veroordeling.
De geestelijke leiders tekenen bij Pilatus nog protest aan. ‘U moet
niet “koning van de Joden” schrijven, maar “Deze man heeft
beweerd: ik ben de koning van de Joden.’
Maar de prefect heeft er schoon genoeg van. ‘Wat ik geschreven
heb, dat heb ik geschreven.’ Hij weet van geen wijken.
Golgota ligt aan een drukke verkeersweg, even buiten de muren
van de stad Jeruzalem. Dat het vonnis buiten de stad voltrokken
wordt heeft ook een symbolische betekenis. Het wil zeggen dat de
terechtgestelde buiten de gemeenschap gestoten is. Er is geen
plaats meer voor hem in het volk van Israël.
Veel voorbijgangers passeren de kruisheuvel en zien Jezus, de
gekruisigde, de uitgestotene hangen. Het is een openbare
terechtstelling. Juist deze dagen is het druk in en om de heilige
stad. Veel pelgrims zijn uit alle hoeken van het Romeinse Rijk
naar Jeruzalem gekomen om hier het feest van de bevrijding, het
Paasfeest mee te kunnen vieren. Nog maar een paar dagen
geleden stonden ze juichend met palmtakken te zwaaien langs de
weg. ‘Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer,
de koning van Israël.’ (Johannes 12:13) Nu lachen zij hun nepkoning uit, spotten met Hem en spuwen Hem uit.
Zoals ze gewoon zijn verdelen de vier dienstdoende Romeinse
soldaten de kleren van de kruiselingen. Ieder krijgt een deel. Om
het bovenkleed van rabbi Jezus – gemaakt uit één stuk kostbaar
linnen – werpen zij het lot. Johannes, de evangelieschrijver, wijst
ons erop dat zo een profetisch woord in vervulling gaat: ‘Zij kijken
vol leedvermaak toe, verdelen mijn kleren onder elkaar en
werpen het lot om mijn mantel.’ (Psalm 22:19)
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We weten dat kruisiging leidt tot een gruwelijke dood. Op een
meegedragen dwarsbalk wordt de veroordeelde eerst aan zijn
polsen vastgespijkerd. Daarna hijst men de dwarsbalk op en
bevestigt die aan de gereedstaande horizontale paal. Tenslotte
worden de voeten van de gehangene vastgesnoerd met touw of
vastgepind met lange spijkers door zijn enkels. Hangend in de
brandende zon begint dan een doodsstrijd die vele uren kan
duren. Door de onnatuurlijke houding wordt de ademhaling
belemmerd. Uiteindelijk sterft de gekruisigde aan shock en
verstikking.
Daar hangt dan Jezus, de gekruisigde. In het midden. Links en
rechts van Hem hangen twee verzetsstrijders. Naakt hangt Hij
daar. Ontdaan van alle menselijke waardigheid. Een totale
vernedering. Van zijn hoge komaf is niets meer overgebleven. Hij
wordt aan het samengestroomde volk tentoongesteld als een
misdadiger. Wie herkent in Hem nog een Bevrijder? Is Hij
werkelijk ‘de Koning van de Joden’? Is Hij werkelijk de
langverwachte Messias? Is hij werkelijk de door God geliefde
Zoon?
Jezus, de kruisigde. Wat maakt het lijden en sterven van Jezus zo
bijzonder? Er is immers een stoet van mensen die op een
verschrikkelijke manier hebben moeten lijden. Ook is Hij niet de
enige die door de Romeinen werd gekruisigd. In 88 voor Christus
werden 800 vooraanstaande Farizeeën gekruisigd. En in 70 na
Christus werden zoveel Joden gekruisigd, dat er geen hout meer
was om kruisen van te maken en geen plaats meer om ze neer te
zetten.
Wat maakt het lijden en sterven van Jezus dan zo bijzonder?
Jezus is een mens zonder zonde. Hij is de Zoon van God. Hij is
door God Zelf aangewezen en aangesteld als middel tot onze
verzoening. Hij geeft zijn leven als een zoenoffer voor onze
zonden. Jezus’ sterven aan het door God vervloekte hout van het
kruis heeft dus alles te maken met Gods verlossingsplan. Jezus
heeft de bliksem van Gods toorn voor ons opgevangen. Onze
zonden worden verzoend door middel van zijn bloed. Door zijn
sterven aan het kruis opent Gods Zoon ook voor ons de weg naar
de Vader. De deuren naar Gods nieuwe paradijs gaan op Golgota
wijd open!
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